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2008 ÎN CIFRE 
 
 
 
 
 

24 expoziţii; 
 

15 workshop-uri; 
 

2 tabere de creaţie;  
 

1 festival de workshop-uri, 1 festival de muzică; 
 

1 proiect transfrontalier România – Serbia; 
 

75 membri ai unor instituţii publice şi organizaţii  
non-guvernamentale din România şi Serbia  

au beneficiat de traininguri gratuite; 
 

76 de artişti – pictori, graficieni, sculptori şi fotografi –  
beneficiari ai proiectelor derulate; 

 
84 de picturi, 3 sculpturi şi  

14 lucrări de pastel realizate în cadrul taberelor; 
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I. PROIECTE CULTURALE 
 

I.1.1. Tabăra Internaţională de Creaţie Plastică 
Mraconia - Dubova, ediţia XXVII 

 
 
 

Peisajul – specific zonei – Defileul Dunării, rămâne unul dintre puţinele locuri care nu conteneşte să 
uimească prin ceea ce oferă în fiecare an şi care oferă multiple surse de inspiraţie artiştilor. Timp de 11 zile 
se creează opere care rămân peste trecerea anilor, imortalizând peisajul, atmosfera mirifică şi etapele 
creaţiei.  

LANSARE 
Tabăra de Creaţie Mraconia-Dubova ediţia 27 a fost lansată 
în cadrul unei conferinţe de presă din 30 iulie 2008 de pe 
terasa Papillon Cafe, ocazie cu care au fost anunţaţi 
participanţii din acest an la tabără, detalii despre ediţia din 
acest an şi despre istoricul taberei. Au fost prezenţi redactori 
ai: Agenda Zilei, Fruncea, Renaşterea Bănăţeană, 
Bănăţeanul, Evenimentul Zilei, de la revista 24 Fun, 
Radio Timişoara şi Tele Europa Nova. 
 
 
TABĂRA (2 - 10 August 2008) 
La tabără au participat 49 de artişti – pictori, graficieni, 

sculptori şi fotografi, din toate colţurile ţării - Timişoara, Drobeta Turnu Severin, Bucureşti, Cluj-Napoca, 
Baia Mare, Reşiţa, Lugoj- , din Polonia, Serbia, Macedonia şi Ucraina. Timp de 11 zile aceştia au pictat cu 
dragoste peisajul de vis de la Cazanele Dunării. Au rezultat 84 de picturi – peisaje, 3 sculpturi şi peste 3000 de 
fotografii. 
 
EXPOZIŢIA DE ÎNCHIDERE – GALERIILE 
POPA’S, TIMIŞOARA. (15 -31 august 2008)  
 
Tabăra s-a încheiat pe data de 12 august, iar pe data de 15 a 
avut loc  vernisajul expoziţiei de închidere a taberei la 
Galeriile Popa’s. Evenimentul a fost prezentat de Robert 
Şerban – scriitor, Sorin Nicodim – pictor, Dana Mercea – 
pictoriţă, fiica fondatorului taberei şi Cirţ Stelian – 
preşedintele fundaţiei Rubin. Seara s-a încheiat cu o 
proiecţie de imagini realizate în tabăra unde numeroşii invitaţi 
s-au putut regăsi. 

 
A DOUA EXPOZIŢIE – MUZEUL NAŢIONAL DE 
ARTĂ TIMIŞOARA.  (15 – 30 Septembrie 2008) 
 
Expoziţia conţine lucrări ale celor 49 de participanţi la ediţia din 
acest an a Taberei Internaţionale de Creaţie Plastică Mraconia–
Dubova, ediţia 27. Evenimentul a fost prezentat de Robert 
Şerban–scriitor, Sorin Nicodim–pictor, Ioan Mercea –pictor, 
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fondatorul taberei şi Cirţ Stelian–preşedintele fundaţiei Rubin. 
 
 
Fundaţia Rubin a  premiat cu suma de 1.000 RON şi a donat Muzeului de Artă lucrarea care a primit cele 
mai multe voturi din partea vizitatorilor expoziţiei, lucrarea artistei Lorena Garoiu – „Portretul lui Bebe 
Cojocaru”. La decernarea premiului a fost prezent directorul Muzeului Naţional  de Artă Timişoara, 
Marcel Tolcea. 
 
OBIECTIVUL ŞI LOCALIZAREA ACŢIUNILOR:  
 
Localizare: Dubova (jud. Mehedinţi), Timişoara. 
 
Proiectul îşi propune să atingă următoarele obiective: 

- Să continue această tradiţie a artiştilor de a se întâlni în fiecare an la Mraconia-Dubova, aceasta find 
cea mai longevivă tabără de creaţie din România, ajungând în acest an la ediţia cu numărul 27. 

- Să  promoveze arta de calitate şi artiştii de valoare, oferindu-le astfel opoturnitatea de a avea un 
“cuvânt de spus “ în cultura românească. 

- Valorificarea experienţei în domeniul organizării de evenimente culturale, artistice şi sociale. 
 
ROLUL ORGANIZAŢIEI SOLICITANTE:  
 
Intenţia primordiala a fundaţiei este ca prin acest proiect, precedat de o serie de acţiuni cultural-artistice 
desfăşurate în mediul urban, să diversifice, să pătrundă în spaţiul generos al naturii, prin operele deja 
consacraţilor participanţi: români, sârbi, maghiari. 
 
FINANŢATORI ŞI PARTENERI:  
 
Ediţia 27 a „Taberei Internaţionale de Creaţie Plastică Mraconia-Dubova” (2008) a fost realizată de Fundaţia 
Culturală Rubin cu sprijinul Consiliului Judetean Timis, Primăriei Dubova, Casei de Cultură „Theodor 
Costescu Drobeta Turnu Severin”  şi a numeroşi sponsori. 
 
COSTURI: 20000 RON, din care contribuţia Fundaţiei 12000 RON. 

 
 

I.1.2. Acces Art – Festival de workshop şi performance 
ediţia  I, Timişoara, 20-22 Iunie 2008 

 
 
„Oraşul ca scenă/atelier de creaţie“ este un experiment. Workshop-urile publice servesc întreg spectrul 
comunităţii şi urmăresc implicarea cetăţenilor în procesul de dezvoltare culturală a oraşului. Festivalul de 
workshop-uri interactive şi performance-uri îşi propune să servească comunităţii artistice, fiind pe de-o parte 
o platformă şi motivator prin facilitarea schimbului de idei între mediile artistice, iar pe de alta încurajează 
formarea de tineri artişti şi descoperirea de talente punându-le la dispoziţie oportunităţi de colaborare şi noi 
canale de comunicare. 
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ACTIVITĂŢI: 
 
Proiectul se înscrie în programul Arta în stradă, 

iniţiat de Fundaţia Rubin în 2003.  
Proiectul a constat în organizarea unui Festival de 

Workshop-uri Interactive şi Performance-uri din sfera 
artelor în cadrul cărora cetăţenii timişoarei şi-au  demonstrat 
sau dezvoltat, după caz, abilităţile şi talentul artistic. 
Iniţiativa a preluat toate formele de artă, inclusiv 
performance şi happening ale căror înregistrări au făcut 
obiectul unei arhive proprii. 

 
Timp de trei zile în Piaţa Unirii au fost organizate 

workshop-uri interactive de gravură – coordonator Remus 
Rotaru, modelaj – coordonator  
Horia Bojin, pictură – coordonatori – Ştefania Becheanu şi 
Adrian Raţ, marker-art – Akira şi Szasz Zsolt, portrete – 
Cosmin Vâlceanu şi Ovidiu Batista, caricatură – Bogdan 
Cojocariu, atelier de arhitectură, ateliere de jonglerie – 
coordonat de Serious Road Trip Romania, atelier de 
bijuterii din ceramică – coordanat de Iov Raluca. De 
asemenea au fost expuse instalaţiile “Lifestyle” – Iulian 
Paraschivu şi au fost prezentate performance-urile: 
Tricicleta – Dan Roşca, Sound and video performance by 
Cosmin Vâlceanu. Workshop-urile au fost deschise tuturor 
indiferent de vârstă sau pregătire profesională. 
 
OBIECTIVUL ŞI LOCALIZAREA ACŢIUNILOR:  
 
Locaţia: Timişoara, str. Regimentul 5 Vânători 
 

Obiective: 

- încurajarea interacţiunii, coeziunii şi participării cetăţenilor 
la viaţa culturală; 
- încurajarea fenomenului artistic, tinerilor artişti şi interculturalităţii; 
- accesul liber la diverse activităţi culturale; 
- promovarea utilizării spaţiilor publice pentru derularea activităţilor culturale. 
 
ROLUL ORGANIZAŢIEI SOLICITANTE  

 
Prin ACCESART - Festival de workshop şi performance Fundaţia Rubin îşi propune să transforme una 
din pieţele importante ale Timişoarei în scenă/atelier de creaţie.  

Pornind de la propunerea unei experienţe vizuale care stabileşte un raport între structura istorică a 
sitului Pieţei Unirii şi o potenţială infrastructură culturală, proiectul se vrea o articulaţie între această 
structură şi valenţele ei estetice şi se compune ca un traseu virtual.  
FINANŢATORI ŞI PARTENERI:  

Ediţia I a festivalului Acces Art a fost realizată de Fundaţia Culturală Rubin cu sprijinul Primăriei 
Municipiului Timişoara şi a Consiliului Local Timişoara.COSTURI: 21.250 RON, din care aportul 
Fundaţiei a fost de 6.000 RON 
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I.1.3. Tabăra de Pastel Urban, ediţia I 
(6 – 9 noiembrie 2008) 

 
 
   Tabăra „Pastel urban”, 2008 organizată de Fundaţia Rubin la Timişoara este prima de acest fel din ţară. 
Este o provocare artistică motivată de frumuseţea arhitecturală a locului scoasă în evidenţă prin lucrările 
grupului de artişti care susţin  demersul acestui proiect prin interpretare creativă dar si localizare 
documentară. 
 
Proiectul „Tabăra Internaţională de Pastel Urban” 
- Timişoara 2008 a vizat, prin temă, crearea de 
imagini-etalon reprezentative pentru oraşul de pe 
Bega, Fundaţia Rubin dorind să-şi aducă aportul la 
consolidarea brand-ului oraşului prin promovarea 
dimensiunii artistice a Timişoarei. 

 
Fundaţia Rubin şi-a propus să imprime în 

memoria colectivă imagini clare, simbolice, 
reprezentative pentru Timişoara, prin implicarea în 
acest proiect a unor artişti contemporani de valoare, 
într-un mediu multicultural şi multietnic. Tehnica 
aleasă pentru realizarea acestor imagini – pastelul – 
a permis o înregistrare rapidă a impresiilor, 
facilitând astfel surprinderea  mult mai multor 
aspecte ale oraşului, de-a lungul celor 4 zile de 
desfăşurare a taberei. 

 
Participanţii la această primă ediţie a 

Taberei de Pastel Urban reprezintă nume sonore de 
pe scena artistică timişoreană: Costin Brăteanu, 
Marcel Breilean, Horia Bojin, Constantin Duma,  
Suzana Fântânariu, Sorin Nicodim şi Constantin 
Răducan.  
 

EXPOZIŢIA DE ÎNCHIDERE A 
TABEREI, Papillon Cafe Timişoara (9 - 21 
noiembrie 2008).  

Cele 14 pasteluri realizate de participanţi în 
timpul taberei au fost expuse la Cafeneaua Papillon. 
În deschiderea evenimentului au rostit câteva 
cuvinte Robert Şerban – scriitor, Sorin Nicodim – 
pictor, vicepreşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici 
Timişoara, Cirţ Stelian – preşedinte Fundaţia 
Rubin şi câţiva dintre artiştii participanţi la tabără.  

 
A DOUA EXPOZIŢIE A TABEREI DE 
PASTEL URBAN, Atelierul de Urbanism al 
Primăriei Municipiului Timişoara,  15-30 
Ianuarie 2009.  
În deschidere a vorbit criticul de artă Alexandra 
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Titu. Cu ocazia acestui vernisaj a fost lansat şi catalogul acestei prime ediţii a Taberei de Pastel Urban 
Timişoara. Expoziţia itinerantă urmează să fie expusă în holul Primăriei Municipiului Timişoara. 
FINANŢATORI ŞI PARTENERI: Ediţia I a  Taberei de Pastel Urban a fost realizată de Fundaţia 
Culturală Rubin cu sprijinul Primăriei Municipiului Timişoara, al Consiliului Local Timişoara, al 
Atelierului de Urbanism  Timişoara. 
COSTURI: 10.000 RON, din care aportul Fundaţiei a fost de 6.000 RON. 
 

 
 I.1.5.         Workshop de muzică improvizată, ediţia I 

11 – 13  iulie, Socolari 
 

 
 

Fundaţia Rubin împreună cu 
pictorul Gheorghe Fikl au organizat în 
perioada 11-13 iulie 2008 prima ediţie a unui 
workshop de muzică improvizată, la 
Socolari, jud. Caraş – Severin.  

La acest eveniment au participat 
nume sonore de pe scena muzicală 
timişoreană: Cristina Pădurariu (voce şi 
didgeridoo), Dan Bozo Mitrofan (chitară), 
Uţu Pascu (bass), Sergiu Cătană (tobe), 
Mihai Moldoveanu (bass), Ghiuri Fikl 
(pian, chitară), Szilamer Farkas (sitar) şi 
Eddie Neumann (saxofon). 

 
Noutatea a constat în faptul că s-a 

pus un accent deosebit pe partea estetică şi 
de atmosferă, care în general este neglijată 
la astfel de evenimente. De această parte s-a 
ocupat Gheorghe Fikl.  

„A fost un eveniment organizat 
pentru artişti, pentru prieteni, pentru 
timişorenii care au case în  Socolari şi Potoc 
– marea majoritate artişti plastici şi  
arhitecţi. „ 

 
 „Calitatea participanţilor i-a adunat pe 

oameni într-un loc de calitate a pitorescului 
larg primitor şi deschis pentru alte şi alte ediţii de acum încolo, rivalizând în scurt timp cu ce este 
astăzi la Gărâna.” (Dorel Olteanu, pictor) 

 
FINANŢATORI ŞI PARTENERI:  
Evenimentul a fost sponsorizat de Papillon Cafe.  

 
COSTURI: 4.000 RON. 
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I.1.5.  Expoziţii şi lansări 
 
LANSARE DE CARTE, Papillon Cafe, 12 decembrie 2008. 
 
În data de 12 decembrie 2008 scriitorul  PETRE TĂNĂSOAICA şi-a lansat cele două volume „Jurnal 
indian (călătorie pe contrasens)” (editura Ramuri, Craiova 2008) şi „O jumătate de lună de miere”, 
(editura Ramuri, Craiova 2008). Ilustraţiile cărţii „O jumătate de lună de miere” sunt reproduceri după 
picturi de Angela Tomaselli. În deschiderea evenimentului au vorbit scriitori Robert Şerban, Daniel Vighi şi 
Alexandru Potcoavă.  
 

EXPOZIŢII 2008 
 

Fundaţia Rubin organizează lunar câte două expoziţii, 
atât în spaţii convenţionale, cât mai ales neconvenţionale 
(cafenele, pe stradă, centre comerciale etc.). Scopul proiectului 
este de a lansa sau/şi promova tineri artişti timişoreni sau 
studenţi şi elevi locaţi în Timişoara. Domeniile şi tehnicile 
abordate în cadrul acestor expoziţii au fost variate alternându-
se expoziţii de pictură, grafică, fotografie, desen, dar şi 
domenii artistice mai noi cum este paste-up-ul.          

În deschiderea vernisajelor acestor expoziţii au rostit 
cuvinte scriitorul Robert Şerban, artistul plastic prof. Felicia 
Selejan, artistul plastic Horia Bojin, vicepreşedintele Uniunii 
Artiştilor Plastici Timişoara, pictorul Sorin Nicodim, fotografii 
Lucian Spătariu şi Onuţ Danciu. 
 
1. Expoziţie de grafică “Sfânta sticlă”, Ovidiu Marius Batista, 7-21 
Februarie 2008, Papillon Cafe. 
 
2. Expoziţia “Turmix”, Demeter Dalma Dorottya Dora, 22 
Februarie - 7 Martie 2008, Papillon Cafe. 
 
3. Expoziţie de pictură ”Punte”, Cristi Ferkel, 7 - 21 Martie 2008, 
Papillon Cafe. 
 
4. Expoziţie de grafică “Păsări”, Szasz Zsolt, 21 Martie – 4 Aprilie 
2008, Papillon Cafe. 
 
5. Expoziţie de caricatură “Iubirea faţă de aproapele”, Bogdan 
Alexandru Cojocaru, 4 – 18 Aprilie 2008, Papillon Cafe. 
 
6. Expoziţie schiţe “Absurd – Costumul obiect”, Cristiana Sabina Faur, 18 Aprilie - 2 Mai 2008, Papillon 
Cafe. În deschidere au vorbit artista Cristiana Faur şi vicepreşedintele Uniunii Artiştilor Plastici Timişoara, 
pictorul Sorin Nicodim.  
 
7. Expoziţia de gravură “În semn” , Ciprian Ioan Dulca, 8 - 22 Mai 2008, Papillon Cafe. 
 
8. Expoziţie de fotografie “Lumina neagră” , Vlad BIDIVIU, 21 Mai - 5 iunie 2008, Papillon Cafe. 
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9. Expoziţia de grafică „Desprinderi din jurnal”, Cosmin Drulă şi 
Ovidiu Dobrin, 12 Iunie - 4 Iulie 2008, Papillon Cafe. 
 
Desprinderi din jurnal – proiect iniţiat de Cosmin Drulă si Ovidiu 
Dobrin,  ambii studenţi ai Facultăţii de Arte şi Design din cadrul 
Universităţii de Vest Timişoara, are la bază o idee mai veche  şi 
anume: DESPRINDERE. Această idee  a fost materializată anul 
trecut de către Cosmin Drulă în colaborare cu Muzeul de Artă din 
Drobeta Turnu-Severin, sub forma unei expoziţii de grafică şi 
pictură. 
Lucrările prezentate au legătură cu viaţa cotidiană fiind realizate în 
tehnică mixtă (colaj, tuş, peniţă  baiţ şi pastel). Lucrările conţin 
fragmente din viaţa de zi cu zi (cartele telefonice, fragmente din cărţi 
de vizită, reviste, hărţi, etichete, fragmente din lucrările noastre. 
Acestea se încadrează în grafica de şevalet, o grafică destul de 
colorată, prin asta dorind să arătam faptul că nu trăim  într-o lume 
monotonă  şi că fără culoare lumea ar fi mai săracă. 
 
 
10. Expoziţiei de grafică, “non stop”, Sorin Bijan, 4 – 25 iulie 
2008, Papillon Cafe.  
Sorin Bijan este un tânăr artist, care refuză teme convenţionale, 
dependent de adevăratul conţinut al lucrurilor, dar şi cu un rafinat 
simţ al umorului, mărturie fiind chiar şi expoziţia de vineri. În 
deschidere au vorbit: Olteanu Dorel – artist plastic şi Lucian 
Spătariu - fotograf. 
 
11. Expoziţia pictură “12 stări”, Alex Baciu, 25 iulie – 15 august 
2008, Papillon Cafe. 
 
12. Expoziţia Taberei Internaţionale de Creaţie Plastică 
Mraconia-Dubova, ediţia 27, 15 - 31 august 2008, Galeriile Popa’s. 
(detaliată în capitolul referitor la tabără) 
 
13. Expoziţia Taberei Internaţionale de Creaţie Plastică Mraconia-Dubova, ediţia 27, 15- 30 septembrie 
2008, Muzeul de Artă Timişoara. (detaliată în capitolul referitor la tabără) 
 
14. Expoziţiei de paste-up-uri “Atomic Pop”, Irimia Călin, 25 septembrie – 9 octombrie 2008, Papillon 
Cafe. 
 
15. Expoziţie de fotografie “Mexico...lugares y naturaleza”, Gianina Cristescu, 9 – 23 octombrie 2008, 
Papillon Cafe. 
 
16. Expoziţie  “Lettraset”, Diana Popovici, 23 octombrie – 9 noiembrie 2008, Papillon Cafe. 
 
17. Expoziţia Taberei de Pastel Urban Timişoara, ediţia 1, 9 - 21 noiembrie 2008, Papillon Cafe (detaliată 
în capitolul referitor la tabără). 
 
18. Expoziţia de desene ”Culoare din alb negru”, Mihai Spiridon, 21 noiembrie – 4 decembrie 2008, 
Papillon Cafe. Evenimentul, în fond o seară orientală în aromă de narghilea, a fost la cea de-a doua ediţie. 
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19. Expoziţia de serigrafie “O mie şi unu de gânduri”, Radu Buriac, 4 - 18 decembrie 2008, Papillon Cafe. 
 
20. Expoziţia de grafică/benzi desenate  “Straight road”,  Eduard Nichitenco, 18 decembrie 2008 – 8 
ianuarie 2009, Papillon Cafe.       În deschidere a rostit câteva cuvinte artistul plastic prof. Felicia Selejan. 
 
SPONSOR: Papillon Cafe Timişoara 
COSTURI: 6000 RON 
 
 

I.2. PROIECTE DE FORMARE 
 

 
I.2.1. Upgrade yourself- cursuri pe placul tău 
 

 
Proiectul „Upgrade yourself! – Cursuri pe placul tău” include o serie de 9 ateliere/cursuri educative 

destinate tinerilor, prin care Fundaţia Rubin doreşte să popularizeze ocupaţiile creative din domeniul artei, dar 
şi să completeze programa şcolară din învăţământul public. 

 
 Aceste cursuri sunt concepute în ideea petrecerii timpului 

liber într-un mod util şi plăcut, nu solicită o pregătire anterioară în 
domeniu şi vor fi susţinute de către lectori cu experienţă în domeniile 
lor.  

 
Oferta de cursuri este variată cuprinzând domenii ale artelor : 

Iniţiere în artele plastice, Studiul culorilor şi pictura,  partener 
Atelier Cojocariu Iulian Vitalis, Studiul volumului şi modelajul, 
partener Atelier Horia Bojin, Atelier de caricatură, partener Academia 
Popa’s,  Fotografie, partener Casa de Cultura a Studenţilor Timişoara, 
Prelucrarea imaginii digitale, partener Editura Brumar,  Cultură 
cinematografică, partener Cinemateca Papillon, Atelier de actorie, 
partener Casa de Cultura a Studenţilor Timişoara şi Scrisul creator în 
poezie, proză, reportaj, scenarii, partener Asociaţia Culturală 
Ariergarda.  
 

În 2008 Fundaţia Rubin a organizat în parteneriat cu Casa de 
Cultură a Studenţilor Timişoara un curs de fotografie cu durata de 
48 de ore. 

 Lectorii acestui curs au fost Berceiu Eugen şi Damian Diaconescu, care au instruit un număr de 21 
cursanţi. 
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I.2.2. Dezvoltare locală prin 
Servicii Transfrontaliere de formare şi informare. 

 
 
 

Proiectul a  fost structurat pe 2 componente: o componentă de 
formare şi una de informare. Componenta de formare a cuprins 
cinci sesiuni de training pe următoarele teme: Planificarea 
Strategică a Dezvoltării Locale, Comunicarea şi Relaţia cu 
Comunitatea Locală, Scriere de Proiecte şi Managementul 
Proiectelor în Reţea, Marketing şi Strângere de Fonduri.  

Sesiunile de formare au fost urmate de un stagiu de 
pregatire în perioada 21-24 Aprilie 2008. Acest stagiu de 
pregătire instituţională integrativă s-a concretizat  printr-un 
schimb de experienţe într-o instituţie, organizaţie participantă la 
proiect din ţara vecină, oferind posibilitatea înţelegerii 
mecanismului de funcţionare şi participarea la activităţile 

curente ale posibililor parteneri. Schimbul de experienţă pentru 10 reprezentanţi români în Serbia şi 10 
reprezentanţi sârbi în România, a avut loc în instituţii şi ONG-uri care sunt active în domeniul cooperării 
transfrontaliere.  

Componenta de informare a oferit servicii IT gratuite: dezvoltarea unui portal specializat cu 
oportunităţi de colaborare transfrontalieră la diferite nivele (economic, politic, social, cultural etc) şi a unui 
buletin informativ lunar difuzat prin email, găzduire web gratuită şi  grupuri de discuţii. 
OBIECTIVE:  
Instruirea unui număr de 75 membri ai instituţiilor publice şi organizaţiilor non-guvernamentale din 
România şi Serbia pe 5 teme considerate esenţiale pentru dezvoltarea capacităţii instituţionale, în vederea 
elaborării unor planuri strategice de dezvoltare locală. 
 
REZULTATELE ACŢIUNILOR:  
- Persoane specializate în a derula proiecte 
transfrontaliere într-o manieră strategică şi 
folosind mijloacele IT. 
- Instituţii capabile de a dezvolta şi derula 
activităţi transfrontaliere durabile. 
 
COSTUL ACŢIUNII   
51.297 EURO din care 6297 EURO contribuţia 
Fundaţiei Rubin. 
 
FINANŢATORI ŞI PARTENERI: Uniunea 
Europeană prin Phare CBC România-Serbia 
2004-2006 - 45.000 EURO. Partenerul în acest 
proiect a fost Primăria Kikinda, Serbia. 
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II.  Parteneriate culturale 
 
 

II.1. PROIECŢII DE FILM 
 

1. ONE WORLD ROMANIA Proiecţii de film 
(12, 13 noiembrie 2008, Papillon Cafe) 

 
 

 
În mai Centrul Ceh împreună cu voluntari a organizat un 

festival de film documentar dedicat drepturilor omului. 5 zile, 7 
locaţii, 4 expoziţii de fotografie, 48 de filme din 20 de ţări, dezbateri 
şi întâlniri cu regizorii.  

Rezultatele festivalului de film cu tema încălcarea drepturilor 
omului au fost prezentate într-un turneu organizat în 6 oraşe din ţară 
Arad, Timişoara, Craiova, Braşov, Piteşti şi Ploieşti. 

La Timişoara o parte dintre evenimente au fost gazduite de 
Papillon Cafe cu sprijinul Fundaţiei Rubin. Au fost proiectate cu 
această ocazie filmele Buddha's Lost Children/ M. Verkerk, 
Netherlands, 2006, 97 min. ,  Please Vote for Me / W. Chen, China 
2006, 55 min.,  New Year Baby/ S. Poeuv, USA, 2006, 74 min. şi 
Low Cost 110 euros / N. Agrapi, S. Lucon, France/Romania 2007, 52 
min.  
Între filmele prezentate în cadrul festivalului amintim şi Seoul Train / 
J. Butterworth, A. Lubarsky, L. Sleeth, USA, 2005, 54 min, Bridge 
over Wadi / B. and T. Heymann, Israel 2006, 57 min, Intolerance – 
Ivan / M. Popovic, Serbia and Montenegro, 2002 25 min şi Cold 
Waves – Război pe calea undelor / Alexandru Solomon, Romania 
2007, 108 min. 
 
FINANŢATORI ŞI PARTENERI  

 
Partenerul acestui eveniment a fost Centrul Ceh Bucureşti. 
 
 

2. LOW BUDGET KIKINDA FILM FESTIVAL, 
Papillon Cafe, 30 Martie 2008 

 
 

Fundaţia Rubin şi Papillon Cafe au organizat un eveniment de promovare al festivalului de filme de 
scurt metraj „Low Budget Kikinda. New Year Film Festival" la Cafeneaua Papillon. În deschidere au vorbit  
Branko Komadina – directorul festivalului şi Nenad Miladinski, director artistic şi editor.  

În cadrul evenimentului au fost proiectate scurt metrajele:"The same day later", autori: Nebojsa Noic 
& Vlado Trtic, "Solo Singer", autor: Nenad Miladinski Kele, "The True on Hansel & Gretel", autori: Sonja 
Muller, Irena Rica, Sonja Stojic, "Bahemnot", autori: Boris Brecalo & Slavisa Starcev, "Brotherhood Dance", 
autor: Dragana Latinovic, "In the elevator", autor Nenad Miladinski Kele, "Seni Sni", autor: Slavisa Starcev şi 
"La Plage", autor: Morche Vidal-Abarca. 
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"Low Budget Kikinda" este un festival de film si productie 
video cu buget redus a Distrikt 0230. Mai mult de 90 de 
filme au luat parte la Festivalul de Film "New Year Low 
Budget" în Kikinda în ultimii 6 ani. Colecţiile "Low 
Budget Kikinda" sunt prezentate la numeroase festivaluri, 
în diverse oraşe, cum ar fi: Novi Sad, Zagreb, Mostar, 
Szeged, Rotterdam, Roma şi altele. Unele filme au fost 
premiate la festivaluri de film din Londra, Ljubljana şi 
Subotica. 
 
OBIECTIVUL ŞI LOCALIZAREA ACŢIUNILOR  
 

Locaţia: Papillon Cafe, Timişoara. 
 
Obiectivul: Promovarea  festivalului de filme de scurt metraj „Low Budget Kikinda. New Year Film Festival" 
în România. 
 
ROLUL ORGANIZAŢIEI SOLICITANTE  
 
Prin acest eveniment de promovare, Fundaţia Rubin şi-a continuat activitatea din domeniul cooperării 
transfrontaliere cu Serbia.  
 
FINANŢATORI ŞI PARTENERI  
 
Partenerul acestui eveniment a fost Distrikt 0230, binecunoscuta organizaţie non-guvernamentală sârbă, 
fondată în 1993. 
 

 
 

II.2 STUDENT FEST 2008 
“Expiră … inspiră … inspiră prezent, expiră viitor.  

Inspiră artă … expiră-n stradă… inspiră-te …  
şi exprimă-te aşa cum simţi!” 

 
 

  In dulcea obscuritate a camerei mele privesc la ore tarzii 

in noapte…Literatura. Nu! Nu e tomul acela al lui Calinescu 

cu care m-am luptat in liceu, rasfoindu-l aproape zilnic, 

dornica de a-m satisface curiozitatea, tipica varstei, ci 

ultimul film al Nu Stiu Cui decernat cu “n” premii si care 

mai mult ca sigur va mai avea o continuare…apoi inca 

una…si inca una…poate la una din ele am sa-mi aduc si eu 

contributia intr-o buna zi.  

Fundaţia Rubin  are un istoric lung de colaborare 
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cu organizatorii Student Fest-ului. În cadrul ediţiei din 2008 Fundaţia Rubin a participat ca organizator al 
expoziţiei de pictură intitulată “Culori din litere” din cadrul StudentFest 2008: Inspiră….expiră”, 
secţiunea de artă.  

Vernisajul a avut loc la Papillon Café. În cadrul expoziţiei (15-19 mai 2008), 10 studenţi de la 
Facultatea de Arte Plastice, în colaborare cu tineri de la Facultatea de Litere, au prezentat interpretarea unor 
texte literare din punct de vedere artistic, prin culoare.  

Artiştii expozanţi au fost : Ardeleanu Cătălin, Becheanu Ştefania, Buzatu Alexandru, Brici Daniel, 
Lazăr Cosmin, Preda Daniel, Seceanu Daniela, Schlachtter Arnold, Seitan Andra, Toronni Pavel, Patricia 
Cevei, Ionel Creţu, Simono Creţu, Alina Dinu, Lidia Frumoasa, Silvana Andreica, Lorena Ranga, Corneliu 
Rosuore şi Laetitia Provian. 
 

II.3  FESTIVALUL PLAI  2008 
 

 
 Fundaţia Culturală Rubin a organizat în cadrul festivalului 
Plai 2008 (locaţia: Muzeul etnografic, Timişoara, luna septembrie) o 
serie de workshop-uri interactive:  
Workshop de pictură: tema: “Incursiune în peisaj”- Coordonatori: 
Adrian Raţă şi Ştefania Becheanu;  Workshop de caricatură şi 
portrete:  Coordonatori: Cosmin Vâlceanu şi Sopi;  
Workshop de modelaj: temele  “Obiecte estetico-utilitare” şi 
“Figuri alegorice: animale ştiinţifico-fantastice”, Coordonator: 
sculptorul Horia Bojin; Workshop de linogravură: tema: “Structuri 
arhitecturale”, Coordonator: Diana Popovici.  

 
De asemenea, Fundaţia Rubin a fost prezentă la Plai cu două 

expoziţii. Expoziţia de scuptură a artistului Vişovan Dan Vasile: 
tema: “Între materialitate şi simbolistică”; “Materia – un sunet” şi 
instalaţia artistului Ilie Iulian Paraschiv cu tema: “Lifestyle – 
instalaţie” au putut fi vizitate la Casa Rubin pe toată perioada 
festivalului. 

Ediţia din 2008 a fost a doua ediţie la care Fundaţia Rubin a 
participat cu activităţi culturale la Festivalul Plai. 
 
 
 
 
 
 

 
 

ECHIPA FUNDAŢIEI RUBIN 
 

Stelian Cirţ –preşedinte 
Roxana Petre – director executiv 
Tiberiu Hidi – manager proiecte 

Diana Popovici – coordonator proiecte 
 


